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En familjevänlig stad

n Lapualla!

Lapua on noin 14.500 asukkaan kaupunki Etelä-Pohjanmaalla.
Lapua on vireä kaupunki. Innostava kaupunki. Energinen kaupunki. Menestyvien yritysten kaupunki. Turvallinen kaupunki. Onnellisten asukkaiden kaupunki.
Meillä kulttuurielämä on rikasta ja vapaa-ajan palvelutarjonta
laajaa. Lapualla viihdyt varmasti – halusitpa viettää päivän yksin, kaksin tai koko perheen voimin!

ALLA TRIVS I LAPPO!
Lappo är en stad med cirka 14.500 invånare i Södra Österbotten. Lappo är en aktiv stad. Inspirerande stad. Energisk stad.
En stad med framgångsrika företag. En trygg stad. En stad med
lyckliga invånare.
Vi har ett rikt kulturliv och fritidsserviceutbudet är brett. I Lappo
trivs du garanterat – oavsett om du vill tillbringa dagen ensam,
på tu man hand eller tillsammans med familjen!

#PARASTA
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aktiviteetit

L

apuan luonto- ja liikuntakohteet pitävät aktiivisena ympäri vuoden. Lakeusmaisemien keskellä kohoaa läntisen Suomen suurin monirinteinen laskettelukeskus Simpsiön laskettelukeskus. Simpsiöltä löytyvät myös monet
viitoitetut luontopolut, maastopyöräreitti, kiintorastiverkosto sekä 18-väyläinen frisbeegolfrata (AA1). Kaupunkia halkovat joet houkuttelevat kalastajia,
veneilijöitä ja melojia. Monet radat, hallit ja uimalat pitävät huolen siitä, että lajille kuin
lajille löytyy paikkansa.

L

Lappos natur- och motionsställen bidrar till att människor håller sig aktiva året
om. Mitt i slättlandskapet höjer sig västra Finlands största slalomcentrum med
flera slalombackar, Simpsiö slalomcentrum. Simpsiö har även många utstakade
naturstigar, terrängcykelleder, nät av fasta kontroller samt frisbeegolfbana med
18 hål (AA1). Åarna som rinner genom staden lockar fiskare, båtfolk och paddlare.
De många banorna, hallarna och badanläggningarna gör det möjligt att utöva olika sporter.

#PARASTA
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Läntisen
uomen ykkönen
NUMMER ETT I VÄSTRA FINLAND

Tervetuloa laskettelemaan
VÄLKOMMEN OCH ÅK SLALOM
Perheystävällinen ykkösrinne, koulurinne ja kuusi hissiä sekä
ilmainen naruhissi. Simpsiöllä on korkeutta 90 metriä ja pisin
rinne on 600 metriä.
Familjevänlig huvudbacke, skolbacke och sex liftar samt
en avgiftsfri replift. Simpsiö är 90 meter högt och längsta
nedfarten 600 meter.

INFO
Lipunmyynti, vuokraamo / Biljettförsäljning, skiduthyrning, Info, Laavu
/ Vindskydd, Ravintola / Restaurang Hornantuutti, Ykkösrinne / Pist
1, 2 - ja 4-rinne / Pist 2 och pist 4, Peuhapaikka / Lek- och stojhörna,
Vitosrinne / Pist 5, Harjoitusrinne / Träningspist, Pulkkamäki / Pulkbacke,
Ravintola / Restaurang Taivaanpankko, Huoneistohotelli / Lägenhetshotell
Simpsiönkullas, Hyppyrimäki 55m (kesä/talvi) / Hoppbacke 55m (sommar/
vinter), Hissi 1 ja hissi 2 / Lift 1 och lift 2, Hissi 3 ja hissi 4 / Lift 3 och lift 4,
Parkki / Park, Naruhissi / Replift, Huoltokoppi / Servicebod, Grillikatos
/ Grilltak, Luontopolku / Naturstig, Tykkilampi, Rytilampi, Hiihtoladut /
Skidspår

i

simpsio@simpsio.com

Simpsiönrinteentie 30

(06) 438 8100

www.simpsio.com

#PARASTA
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Maakunnan parhaat
näköalat juhliin ja illanviettoon!
LANDSKAPETS BÄSTA FEST- OCH NÖJESPLATS!

R

avintola Taivaanpankko
Simpsiövuoren
upeissa maisemissa asiakkaille on tarjolla entistä enemmän palveluja sekä valinnanvaraa.
Taivaanpankossa voi järjestää mm. häät, sukujuhlat, syntymäpäiväjuhlat, yrityksen koulutus- ja
tyky-päivät, merkkipäiväjuhlat, pikkujoulut, teemajuhlat ym.
Laskettelukaudella käytössä ovat 50 hengen sauna- ja kokoustilat ravintolan alakerrassa. Muuna aikana ravintolan kaikki tilat palvelevat reilun 150 hengen juhlia. Laskettelukaudella
ravintola tarjoaa asiakkailleen purtavaa pahimpaan nälkään.
Ryhmille tehdään tilauksesta yksilöllinen menu. Ravintola palvelee laskettelurinteen aukioloaikoina, muutoin sopimuksen
mukaan. Tervetuloa!

R

estaurang Taivaanpankko mitt i Simpsiö
bergets storslagna landskap erbjuder nu
ännu fler tjänster och alternativ för gästerna.
På restaurang Taivaanpankko kan du ordna
t.ex. bröllop, släktträffar, födelsedagspartyn,
utbildnings- och tyky-dagar för företaget, bemärkelsedags
fester,
lillajulfester
och
temaevenemang.
Under
utförsåkningssäsongen har gästerna tillgång till bastu- och
konferensutrymmen för 50 personer i restaurangens nedre
våning. Övriga tider står restaurangens alla utrymmen till
förfogande för festevenemang; plats finns för 150 personer.
Under utförsåkningssäsongen serverar restaurangen läckra
måltider för sina gäster. Grupper kan beställa individuella
menyer. Restaurangen betjänar under slalombackens
öppettider, övriga tider enligt överenskommelse. Välkommen!

Sauna- ja kokoustila

Yläkerran ravintolatilat

• 65 asiakaspaikkaa
• Uudistetut saunatilat, 12 hengen sauna, 4 suihkua
• Karaokelaitteet, DVD- ja CD-soitin
• Käytössä ympäri vuoden

• 100 asiakaspaikkaa, 40-paikkainen ulkoterassi
• Toimii rinneravintolana joulukuusta huhtikuuhun,
muuna aikana tilauksesta

BASTU- OCH KONFERENSUTRYMMEN

• 65 kundplatser
• Förnyad bastuavdelning, bastu för 12 personer, 4 duschar
• Karaokeanläggning, DVD- och CD-spelare
• Öppet året runt

i
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ravintolataivaanpankko@gmail.com

RESTAURANGUTRYMMEN I ÖVRE VÅNINGEN

• 100 kundplatser
• Uteterrass med plats för 40 kunder
• Fungerar som pistrestaurang från december till april,
övriga tider enligt beställning

0400 406 517

www.simpsio.fi
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Hinnasto - Prislista
Simpsiö

Vuokrattavia mökkejä Simpsiöllä
Tuohitupa TUOHIKUJA 3

Kauden 2019 alussa
I början av säsongen 2019
ma – ti • må – ti
suljettu • stängd

ke – pe • ons – fre
16 – 20.30

Tasokas. Erilliset oleskelu- ja makuuhuoneet kummassakin kerroksessa.
Högklassig. Separata vardags- och sovrum i
vardera våningen.

la – su • lö – sö
11 – 18

6+4 hlö /pers.

Joulunaika • I jultid (20.12. – 6.1.)

Rasti-Simpsiö MASTONTIE 87

ma – su • må – sö 12 – 19

Leiri- ja valmennuskeskus. Edullista majoitustilaa
isommillekin ryhmille.
Läger- och träningscenter. Förmånlig inkvartering
även för större grupper.

7.1. – 17.2.2019
ma – pe • må – fre
16 – 20.30

la – su • lö – sö
11 – 18

Sesonki • Säsong (18.2. – 24.3.2019)
ma – pe • må – fre
10 – 20.30

24 hlö /pers.

la – su • lö – sö
11 – 18

Rauhallinen sijainti tien päässä. 20 m pururadalle
ja 30 m rinteeseen.
Lugnt läge vid änden av väg. 20m till spånbana
och 30 m till backen.

Hiihtokoulu • Skidskola

5+2 hlö /pers.

50 min
35 €
60 €
80 €
95 €
10 €
15 €

alk./fr. 240€/vrk/dygn

Pihlaja LEHTIPUUNTIE 9

Ryhmille sopimuksen mukaan / Grupper enligt överenskommelse

Yksityistunnit • Privatlektioner
1 hlö / pers.
2 hlöä / pers.
3 hlöä / pers.
4 hlöä / pers.
Välinesetti / Utrustning
Lisätunti / Extratimme

alk./fr. 130€/vrk/dygn

100 min
60 €
90 €
105 €
115 €
15 €

alk./fr. 120€/vrk/dygn

Villa Otso • Villa Kontio
KARHUNTAIVAL 2

Tasokkaat mökit luonnon helmassa, jossa palvelut
ovat kävelymatkan päässä.
Stugorna ligger mitt i naturens sköte, men med
service inom promenadavstånd.
6-9 hlö /pers.

alk./fr. 200€/vrk/dygn

Varaukset/Bokningar puh./tel. 044 9767 288 • info@simpsionmokit.fi

Hiihtokoulukurssi 2 x 100 min 85 €/hlö (välineet kurssin ajaksi 20 €).
Skidkurs 2 x 100 min 85 €/person (utrustning under kursen 20 €).

Hissiliput • Liftkort
Kauden alussa
I början av säsongen
- 12 v./år
1h
2h
3h
4h
Päivä/Dag
4 h/2 h hinnalla

13 €
15 €
16 €
18 €
21 €
15 €

12+ v./år
14 €
20 €
22 €
25 €
32 €
20 €

Päiväliput sesonkiaikana
Dagbiljetter under säsong

Sesonkiaikana
Under säsong
- 12 v./år 12+ v./år
13 €
16 €
18 €
20 €
23 €
16 €

2 pv / dag
3 pv / dag
4 pv / dag
5 pv / dag
6 pv / dag
7 pv / dag

16 €
22 €
24 €
27 €
34 €
22 €

- 12 v./år

12+ v./år

36 €
50 €
64 €
76 €
91 €
106 €

56 €
77 €
94 €
112 €
135 €
146 €

Perimme 3 € jos ei vanhaa lippua ole. / Vi debiterar 3 € ifall du inte har biljett.

Kausikortit • Säsongkort

Koululaisryhmät • Elevgrupper

alle / under 12 v./år 299 €
yli / över 12 v./år 299 €
Yrityskortti / Företagskort 499 €

Hissilippu / Liftkort 3 h 15 €
Hissilippu koulurinteeseen / Liftbiljett till skolbacken 8 € (Simpsiö)
Välinesetti (sis. kypärän) / Utrustning (inkl. hjälm) 15 €

Suksi- / lautasetti • Slalom- / skiutrustning
Koko kauden • Hela säsongen
1 h 15,-

2 h 19,-

3 h 21

4 h 23,-

päivä 31,-

Eepeen S-korttipäivä keskiviikkona iltalippu
16.00 alkaen 15 €.
Eepees S-kortdag på onsdag kvällsbiljett
16.00 från 15 €.

#PARASTA

Ryhmät / Grupper

2 h 17,-

4 h 21,-

SnowCard-hissiliput ja muut
palvelut voit ladata kortillesi
osoitteessa www.snowcard.fi
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ARJEN
YLÄPUOLELLA!
Simpsiönkullaksessa Pohjanmaan
huipulla viihdyt varmasti.
MEILLÄ VIIHDYT PIKKUISEN PIDEMPÄÄNKIN!
Meiltä voit vuokrata moderneja saunallisia yksiöitä ja kaksioita vuorokausipohjalta tai pidemmäksi aikaa. Huoneistot valmistuivat loppuvuodesta
2012 ja ovat täysin kalustettuja ja varustettuja huoletonta loma-asumista
ajatellen. Laita ruokaa, sauno ja viihdy vapaasti oman aikataulusi mukaan.

Simpsiön Huippukokous
Kokouspaikka keskellä Pohjanmaata kokoaa
helposti yhteen pitemmältäkin matkalta. Simpsiön Huippukokous 1 vrk (min. 8 hlöä), sisältää
1 x lounas, 1 x päivällinen, 2 x kokouskahvit,
1 x majoitusvuorokausi aamiaisineen saunallisissa huoneistoissa, kodan käyttö sekä kokoustila veloituksetta. Varaa huippukokous.

18 viihtyisää huoneistoa. Huoneistohotellissamme on 12 kpl yksiöitä (25 m2 )
ja 6 kpl kaksioita (45 m2 ). Huoneistossa on olo-/makuuhuone, kylpyhuone,
jossa hiustenkuivaaja ja kuivauspatteri sekä sauna. Keittiössä on jääkaappi,
liesitaso, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, vedenkeitin ja leivänpaahdin sekä
perusastiasto. Huoneissa on RJ-45 nettikaapelointi ja wlan (ravintolassa
pelkkä wlan-yhteys) sekä tv. Kaksioissa on erillinen makuuhuone sekä yhden
hengen alkovi.

Oma huipputilaisuutesi
Pohjanmaan huipulla

Kaksio 45 m2

Kullas-ravintolassa vietät myös ikimuistoiset
häät, kokoukset, perhe- ja yritystilaisuudet
luonnonkauniissa ympäristössä! Valoisat tilamme ja ravintolamme sijainti luonnon keskellä
kutsuvat vieraat viihtymään.
Tarjoamme ravintolassamme hyvää suomalaista ruokaa, jonka valmistamme aina mahdollisuuksien mukaan tuoreista sesongin raakaaineista. Suosimme lähiseudun toimittajia.

Yksiö 25 m2

Noudatamme kestävän kehityksen
periaatteita: lämmitämme ja
jäähdytämme huoneet ekologisella
kalliolämmöllä ja –kylmällä.

Kysy myös oheis- ja tyky-ohjelmaa.
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Laatua
Simpsiönvuoren laella
Graafinen ohjeistus
www.simpsionkullas.fi
info@simpsionkullas.fi
Puh. 06 433 8560
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Jokilaivaristeilyt
FLODKRYSSNINGAR PÅ SLÄTTEN

J

okilaiva m/s Koivunlehti on 52 (54)
paikkainen jokilaiva, joka tekee noin tunnin
mittaisia risteilyjä Lapuan- ja Nurmonjoella.
Matkan aikana opas kertoo Lapuan värikkäästä ja tapahtumarikkaasta historiasta.
Silmänruokaa tarjoavat hyvinhoidetut puistot, puutarhat
ja perinteiset pohjalaistalot. Risteilylle lähdetään Kulttuurikeskus Vanhan Paukun satamalaiturista.
Flodbåten m/s Koivunlehti gör ca en timme långa
kryssningar på Lappo och Nurmo å. Båten har plats
för 52 (54) passagerare. Under kryssningen berättar
en guide om Lappos färgstarka och händelserika
historia. Fägnad för ögonen bjuder alla välskötta parker,
trädgårdar och traditionella österbottenshus som glider
förbi. Kryssningen avgår från kajen vid Kulturcentrum
Vanha Paukku.

i

www.latomerilaivat.fi
kai.pontinen@nic.fi

0500 555 969

Kalaa Lapuanjoen koskilta
FISK FRÅN FORSARNA

Katso / Se

www.epkalatalouskeskus.fi

#PARASTA
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Puutarhakaupunki
TRÄDGÅRDSSTAD – OCH EN GRÖN VITAMIN

#PARASTA ASUKKAILLE
#PARASTA MATKAILIJOILLE
• Puistoissa syntyvät muistot
• Nautintoa kaikenikäisille

P

itkäjänteisesti rakennettu vihreä imago on synnyttänyt puutarhakaupungin. Vuosien panostus viihtyisään katukuvaan sekä yli 40 puistoa
keskustan tuntumassa toimivat vihreänä voimanlähteenä kaupunkilaisille.
Kaksi keskustaa halkovaa jokea luovat oman tunnelmansa. Joet lisäävät monenlaisen virkistyskäytön mahdollisuuksia.
Useat lähiliikuntapaikat tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen puistoiluun keskustassa sekä kyläkouluilla.
Kirsikkana kakun päällä on maakunnan vihreä helmi Jokilaakson matkailupuutarha
tuomiokirkon kupeessa.

• Parkerna skapar minnen
• Njutning för alla åldrar

T

rädgårdsstaden är ett resultat av en långsiktigt uppbyggd grön
image. Man har under många år satsat på en trivsam gatubild med
över 40 parker nära centrum, vilka fungerar som en grön kraftkälla för
stadsborna.
De två åarna som rinner genom staden skapar en egen stämning. Åarna
ökar möjligheterna för flera olika rekreationsbruk.
Flera närmotionsställen erbjuder en möjlighet till aktivt parkliv i centrum och i byskolorna.
Som grädde på moset ligger landskapets gröna pärla Jokilaakso turistträdgård
ett stenkast från domkyrkan.

12
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– vihreää vitamiinia

i
#PARASTA

www.lapua.fi
kaupunginpuutarhuri/
stadsträdgårdsmästare
Raija Talvitie
(06) 438 4612
044 438 4612
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Jokilaakson
matkailupuutarha
JOKILAAKSOS TURISTTRÄDGÅRD

J

okilaakson matkailupuutarha on Lapuan
vihreät keuhkot. Upea ja palkittu puutarhamatkailukohde historiallisessa Lapuan emäntäkoulun
miljöössä. Puutarhasta löytyy kattava kokoelma
kasveja mm koristeheinien näytealue sekä suuri
hyötykasvien ja yrttien esittelyalue. Kasvit on merkitty nimikyltein. Puutarha tarjoaa perinteitä, uusia tuulia sekä ideoita
kaikille kävijöille. Halutessa tarjolla on opastettuja puutarhakierroksia ryhmille.
Jokilaakson matkailupuutarhalla on merkittävä virkistysarvo
kaupunkilaisille ja matkailijoille. Istuskele laiturilla, ihastele kukkia, kalasta, makoile riippumatossa, paista nuotiomakkaraa,
rapsuttele kotieläimiä tai vietä aikaa miten haluat.
Jokilaakson matkailupuutarha on myös tapahtumien keskus.
Maakunnalliset Lakeus kukkii -puutarhamessut Jokilaakson
matkailupuutarhassa 18.5.2019 saavat kesän puhkeamaan
kukkaan.

i

www.lapua.fi / jokilaaksonmatkailupuutarha.fi
Toukokuun alusta elokuun loppuun.
Från början av maj till slutet av augusti.
Ei pääsymaksua • Ingen inträdesavgift
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J

okilaakso turistträdgård är Lappos gröna
lungor. Ett fantastiskt och prisbelönat trädgårdsturistmål i historisk miljö vid Lappo husmorsskola.
Trädgården har en omfattande samling växter,
bl.a. ett provområde med prydnadsgräs samt
ett stort demonstrationsområde med nyttoväxter och örter.
Växterna är försedda med namnskyltar. Trädgården bjuder
på traditioner, nya vindar samt idéer för alla besökare. Guidade rundturer i trädgården ordnas för grupper.
Jokilaakso turistträdgård har ett betydande rekreationsvärde för stadsbor och turister. Du kan sitta på bryggan, beundra blommorna, fiska, koppla av i hängmattan, grilla korv,
klappa husdjuren eller bara göra vad du vill.
Jokilaakso turistträdgård är också centrum för olika evenemang. Landskapets trädgårdsmässa Lakeus kukkii (slätten
blommar) i Jokilaakso turistträdgård den 18 maj 2019 får
sommaren att slå ut i blom.

kaupunginpuutarhuri/stadsträdgårdsmästare
Raija Talvitie, (06) 438 4612 / 044 438 4612
Kahvila/Café Nukkeruusu
puh. 040 411 6601
emberin.ruoka@gmail.com
Siiriläntie 3
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Liikuntakeskus
SPORTCENTER

Jäähalli, urheilutalo ja -kenttä sekä pesäpallostadion tarjoavat monipuoliset tilat liik-

kumiseen ja vapaa-ajanviettoon aivan Lapuan keskustassa.

Centrets ishall, idrottshus och -plan samt
bobollsstadion erbjuder fina förutsättningar

för motion och fritidsaktiviteter mitt i centrum
av Lappo.

i

Urheilukatu

(06) 438 4593 (urheilutalo / sporthall)

Sateenkaari

Kesäuimala EpopPark
SOMMARBAD EPOPPARK

REKREATIONSBAD SATEENKAARI

Upea maauimala, jossa on 25 metrin allas sekä las-

Virkistysuimalan lämpimissä altaissa viihdytään! Sateenkaaressa on suomalaiset saunat, höyry- ja tilaussauna, kokoustila, 25 m allas ja opetus- ja lastenallas, poresekä kylmäallas.

tenallas, lämminallas sekä vesiliukumäki. Kioskista saat
pientä purtavaa sekä kylmiä ja kuumia juomia! Tervetuloa viihtymään lämpimiin (24-28 astetta) vesiin.
Fantastiskt friluftsbad med 25 meters bassäng,
barn- och varmvattenbassäng och vattenrutschbana.
Kiosken säljer snacks samt kalla och varma drycker.
Välkommen och trivs i varmt (24-28 grader) vatten.

i

www.epoppark.fi
040 531 5742

(06) 438 4590 (jäähalli/ishall)

Koulupojankatu

I rekreationsbadets varma bassäng trivs man! Här finns
också finska bastur, en ång- och en beställningsbastu,
konferensutrymmen, en 25 m bassäng, en undervisningsoch barnbassäng, bubbelpool och kallbassäng.

i

#PARASTA

www.lapua.fi

sateenkaari@lapua.fi

Urheilukatu 6

(06) 438 4593
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Frisbeegolf
Rata on täyspitkä 18-väyläinen AA1-luokan rata. Kaikille maksuton. Heittoalustat ovat vertaansa vailla, jollaisia ei muualta löydy. Rata sijaitsee Simpsiön hiihtomajan läheisyydessä.
Banan är fullång med 18 hål och klassificering AA1.
Gratis för alla. Fantastiskt underlag som inte finns någon annanstans. Anläggningen ligger vid Simpsiö skidstuga.

Patruuna-areena
Harjoitushalli jalkapalloa, pesäpalloa sekä

yleisurheilua varten.

Träningshall för fotboll, boboll och friidrott.

i

i

Kustaa Tiitun tie 12
044 438 4599

Urheilumajantie 28
frisbeegolfradat.fi/rata/frisbeegolf-simpsio-2

Latosaaren
liikennepuisto
TRAFIKPARK LATOSAARI

Keilahalli

Lapsille hauskaa ohjattua liikenneoppia polkuauto-

jen ja -traktorien avulla.

BOWLINGHALL

Kul handledd trafikundervisning för barn med

trampbilar och -traktorer.

i
16

Tiedustelut matkailuinfo /
Förfrågningar vid turistinfo
(06) 438 4582

Huhtalantie

i

Metallitie 2

www.downtownbowling.fi

keilahalli@downtownbowling.fi

010 229 4100

Natur och aktiviteter

Luhurikka

Luhurikka

TANSSILAVA • DANSCENTER

KESÄTEATTERI • SOMMARTEATER

Tiistenjoella tanssitaan kesälauantaisin toukokuus-

Katettu nouseva katsomo – luonnonkaunis ympäristö.

ta syyskuuhun aidoissa kesälavatunnelmissa. Lauteille
nousevat ykköstanssittajat. A-oikeudet, kahvio, karaoke,
viihtyisä alue asuntovaunuille ja -autoille.
Dans med äkta logdansstämning ordnas varje lördag
från maj till september vid Tiistenjoki älven. För musiken
och takterna svarar populära solister och dansband.
A-rättigheter, café, karaoke, trivsamt område för
husvagnar och -bilar.

i
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www.luhurikanlava.fi
Tiisijärventie 97

Luhurikan tanssilavan palvelut käytettävissä. Teatteri –
Tanssit – Karaoke – Ravintola.
Övertäckt stigande läktare – naturskön omgivning.
Tillgång till Luhurikkas dansbana. Teater – Dans –
Karaoke – Restaurang.

040 176 0160

0400 241 880

TEATER LAPPO

Teatteri Lapua on Etelä-Pohjanmaan vilkkaimmin toimiva harrastajateatteri, jolla on toimitila Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen alueella. Teatteri tuottaa vuodessa 3-4 ensi-iltaa. Katso tarkemmat esitystiedot
verkkosivuilta www.teatterilapua.fi.
Teater Lappo är Sydösterbottens aktivaste amatör
teater. Teatern har sina lokaler i kulturcentret Vanha
Paukku. Årligen produceras 3-4 premiärer. Närmare info
om föreställningarna på adressen www.teatterilapua.fi.

Lapuan Latosaari on yksi suomen legendaarisimmis-

ta viihdekeskuksista. Vuonna 2019 Latosaaressa näet
ja koet esiintyjät Suomen huipulta. Latosaari palvelee
A-oikeuksin ja ikärajana K-18.
Latosaari i Lappo är ett av Finlands mest legendariska
nöjescentra. Under 2019 kan du i Latosaari se och
uppleva finländska toppartister. Latosaari har
fullständiga A-rättigheter och åldersgränsen är 18 år.
www.facebook.com/lapuanlatosaari
06 4374 211

Tiisijärventie 97

Teatteri Lapua

Latosaari

i

www.luhurikanlava.fi

Huhtalantie 147

i

#PARASTA

teatteri@teatterilapua.fi / varaukset@teatterilapua.fi

www.teatterilapua.fi

050 564 9325
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K

KULTTUURIKESKUS VANHA PAUKKU

ulttuuria, taidetta ja kulttuurihistoriaa
Lapua on tunnettu rikkaasta kulttuurielämästään ja laajasta taidetarjonnasta. Entisen Patruunatehtaan alueelle saneerattu Kulttuurikeskus Vanha Paukku ja sen
sykähdyttävä miljöö tarjoavat tekemistä ja näkemistä pidemmänkin vierailun ajaksi. Kulttuurikeskuksesta löytyy esimerkiksi museoita, taidegallerioita, myymälöitä,
teattereita ja ravintoloita. Kulttuurinnälkäisten kannattaa vierailla myös muissa Lapuan kaupungin museoissa, kirkoissa sekä ateljeetiloissa, joista löydät lisätietoa tämän lehden sivuilta.
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Kultur och historia

Kulttuuri
ja historia
KULTUR OCH HISTORIA

K

ultur, konst och kulturhistoria
Lappo är känt för sitt rika kulturliv och breda konstutbud. På den gamla patronfabrikens område har Kulturcentrum Vanha Paukku uppförts. Den fascinerande
miljön erbjuder aktiviteter och sevärdheter även för ett längre besök. I Kulturcentret kan man besöka bl.a. museer, konstutställningar, butiker, teatrar och restauranger. Den kulturhungriga kan också besöka andra museer, kyrkor och ateljéer i Lappo. Mer
information hittar du på denna tidnings sidor.

#PARASTA
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KULTTUURIKESKUS VANHA PAUKKU

KULTTUURIKESKUS / KULTURCENTRET VANHA PAUKKU

Taiteen, kulttuurin ja
historian ystävän olohuone
VARDAGSRUM FÖR VÄNNER AV KONST, KULTUR OCH HISTORIA

O

let lämpimästi tervetullut Kulttuurikeskus Vanhaan Paukkuun, uniikkiin kulttuurin,
taiteen ja luovuuden keskukseen. Kulttuurikeskus Vanha Paukku on peruskorjattu
entisen Lapuan patruunatehtaan alueelle
tehdasalueen alkuperäisilmettä kunnioittaen.

Kulttuurikeskuksessa sinua palvelevat Lapuan kaupungin matkailu- ja kulttuuritoimisto, useat museo- ja
näyttelytilat sekä monet yritykset aina ravintoloista
laadukkaisiin tehtaanmyymälöihin unohtamatta kaupunginkirjastoa sekä kansalais- ja musiikkiopistoa.
Vehreän Lapuanjoen rannalta pääset hyppäämään
jokilaivan kyytiin ja vierailun lomassa voit hiljentyä hetkisen räjähdysonnettomuuden muistoksi saneeratussa Pajakappelissa. Iltaohjelmasta voit nauttia vaikka
Teatteri Lapuan teatterihiomossa tai elokuvateatteri Bio Marilynissä. Kulttuurikeskus on oivallinen paikka
myös kokouksille, seminaareille tai vaikkapa juhlahumulle.
Vanhassa Paukussa ja Lapuan kulttuurielämässä tapahtuu ympäri vuoden: suurimmat tapahtumat ovat
Vanhan Paukun festivaali heinäkuussa ja joulunavausmessut marraskuussa. Vaihtuvat ja monipuoliset tapahtumat kannattaa tarkistaa Kulttuurikeskus Vanhan
Paukun nettisivujen tapahtumakalenterista: www.vanhapaukku.fi/tapahtumat.

Kulttuurikeskus – tarinoiden keskus

Kuka olikaan murhattu tehtaanjohtaja Asplund ja miten
tehdasalue selvisi sodanajan pommituksista? Tule kuuntelemaan kulttuurikeskuksen värikkäät tarinat osaavan
oppaan kertomana. Varaa ryhmäopastus sähköpostilla
info@lapua.fi tai puhelimitse 06 4384 582.
Lapuan kaupungin museot

Lapuan kaupungin museoissa pääset aitiopaikalle taiteen ja tarinoiden äärelle. Kävijöille ilmaiset, esteettömät museot tarjoavat katsojalleen nykytaidetta ja
historian havinaa, ne avaavat näköaloja 1900-luvun
Lapualle ja Suomeen sekä hurmaavat kiehtovilla yksityiskohdillaan.
Lapuan kaupungin museoissa on kaksi yksikköä: Lapuan Taidemuseo sekä kulttuurihistoriallinen yksikkö, johon
kuuluvat Patruunatehtaan museo, Lapuanliikkeen näyttely sekä Pyhälahden valokuvaamomuseo.

i
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D

u är varmt välkommen till Kulturcentrum Vanha Paukku, centret för unik kultur, konst och kreativitet. Kulturcentrum
Vanha Paukku har uppförts på platsen för
den gamla patronfabriken med hänsyn till
fabriksområdets ursprungliga karaktär.
Kulturcentret inrymmer Lappo stads turist- och kulturbyrå, flertalet musei- och utställningslokaler samt
många företag från restauranger till högklassiga fabriksbutiker och – inte att förglömma – stadsbiblioteket
samt medborgar- och musikinstitutet. Vid den grönskande Lappoån kan du ta en tur med älvbåten samt
stanna upp en stund i det renoverade minneskapellet
till minne av explosionsolyckan. För kvällsprogrammet
står t.ex. Lappos teaterscen TeatteriHiomo eller biografen Bio Marilyn. Kulturcentret är en utmärkt plats
även för konferenser, seminarier och festliga tillfällen.
Vanha Paukku och Lappos kulturliv har ett rikt evenemangsutbud året om: de största tillställningarna är
Vanha Paukkus festival i juli och julöppningsmässan i
december. Våra varierande och mångsidiga evenemang kan du se i Kulturcentrum Vanha Paukkus evenemangskalender: www.vanhapaukku.fi/tapahtumat.

Kulturcentrum – centrum för berättelser

Vem var egentligen den mördade fabriksdirektören
Asplund och hur klarade fabriksområdet av bombningarna under kriget? Kom till Kulturcentret och lyssna till en duktig guides färgstarka berättelser. Boka
gruppguidning via e-post info@lapua.fi eller per telefon 06 4384 582.
Lappo stads museer

I Lappo stads museer får du ta del av konst och berättelser från första parkett. Museerna har fritt inträde
och är hinderslösa. Åskådaren bjuds på både samtidskonst och historiens vingslag genom vidgade perspektiv till 1900-talets Lappo och Finland med hänförande
och fängslande detaljer.
Lappo stads museer har två avdelningar: Lappo
konstmuseum samt en kulturhistorisk avdelning som
omfattar Patronfabrikens museum, en utställning om
Lapporörelsen samt Pyhälahti fotoateljémuseum.

Kauppakatu 23

aukioloajat kotisivuilla / öppettider på hemsidan

(06) 438 4582

info@lapua.fi

www.vanhapaukku.fi

Kultur och historia
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Taidemuseo
KONSTMUSEUM

Lapuan Taidemuseo on Vanhan Paukun helmi, jonka

valoisa ja avara tila tarjoaa erinomaiset puitteet korkeatasoisille ja elämyksellisille taidenäyttelyille. Taidemuseon näyttelyt vaihtuvat kolme kertaa vuodessa ja
näyttelyohjelma koostuu alueellisesta, kansallisesta ja
kansainvälisestä taiteesta. Näyttelyiden painopisteessä ovat lapualaislähtöiset taiteilijat sekä pohjalainen
taide.
Varaa opastettu ryhmäopastus, jossa museolehtorimme avaa näyttelyjen syvemmät sisällöt ma-pe, klo
8–16. Puh. 044 438 4477.

Lappo Konstmuseum är Vanha Paukkus pärla, vars

ljusa och öppna utrymmen erbjuder utmärkta ramar
för högklassiga och upplevelserika konstutställningar. Konstmuseets utställningar växlar tre gånger om
året och utställningsprogrammet innefattar regional,
nationell och internationell konst. Utställningarnas fokus är på Lappobördiga konstnärer samt österbottnisk konst.
Boka guidning för grupper. Vår museilektor belyser utställningens djupare innehåll må−fre, kl. 8–16. Tfn 044
438 4477.

i
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(06) 438 4520

Iso Tehdas
• Info-piste
• Patruunagalleria
• Patruunatehtaan museo
• Pyhälahden Valokuvaamomuseo
• Pohjanmaan valokuvakeskuksen galleria
• Ravintola Iso Prässi
• Kirjasto
• Alajokisali
• Kansalaisopisto
• Musiikkiopisto
• Taidekoulu
• Kulttuuritoimisto

2

Lapuan Taidemuseo
ja Museokauppa Paukun Puoti

3

Laskeutuvan perhosen aukio

4

Pajakappeli (Muistokappeli)

5

Makasiini
• Ampumarata
• Claudio Ky
• Makasiinin kokoustila
• Mallaskuun Panimoravintola
• Parturi-Kampaamo Kipinä
• Paukun Hammas

6

Elokuvateatteri Bio Marilyn

7

Työkalutehdas
• Lapuan Kankurit
• Pop-up-myymälä ja -kahvila

8

Teatteri Lapua

9

Näyttelijä Esko Nikkarin muistopatsas

10

Lyijylankaosaston Luova yhteisö

11

Latomerilaivat Oy:n
matkustajalaiva m/s Koivun lehti

12

Tapahtumateltta

13

Suutari

14

Räjähdysonnettomuuden
muistopatsas - Ero

15

Nalli
Ämyri Ry

lapuantaidemuseo@lapua.fi

www.lapuantaidemuseo.fi

Kulttuurikeskus
Vanhan Paukun aluekartta
KARTA ÖVER VANHA PAUKKU

11
13
12

10

15

Den Stora Fabriken
• Turistinformation
• Patrongalleri
• Lappo Patronfabrikens museum
• Pyhälahti Fotografimuseum
• Österbottens Fotograficenter
• Restaurang Iso Prässi
• Bibliotek
• Alajoki-salen
• Medborgarinstitut
• Musikinstitut
• Konstskola
• Kulturbyrå

1

Lappo Konstmuseum
och Museibutik Paukun Puoti

2

Huvudscenen Laskeutuva Perhonen

3

Minneskapellet Pajakappeli

4

Magasin
• Skjutbana
• Claudio Ky
• Makasiinis konferensrum
• Bryggerirestaurangen Mallaskuun Panimoravintola
• Frisörsalong Parturi-Kampaamo Kipinä
• Tandlaboratorium Paukun Hammas

5

Biografteater Bio Marilyn

6

Verktygsfabriken
• Lapuan Kankurit
• Pop-up butik och kafé

7

Teater Lappo

8

Minnesmärke över
skådespelaren Esko Nikkari

9

Konstnärslokal Lyijylankaosaston Luova yhteisö

10

Latomerilaivat Oy:s
flodbåt m/s Koivunlehti

11

Evenemangtält

12

Skomakare

13

Minnesmärke över
explosionsolyckan – Ero

14

Nalli
Ämyri Ry

15

1

3
2

4
9

8
7
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Lapuan Patruuna
tehtaan museo

LAPPO PATRONFABRIKS MUSEUM
Patruunatehtaan museo esittelee vuonna 1923 La-

pualle perustetun patruunatehtaan historiaa ja samalla
osaltaan myös Suomen teollistumisen historiaa. Lapuan patruunatehtaan museon kokoelmaan kuuluu tehtaan alkuperäisiä koneita, työkaluja, tuotteita, valokuvia
ja muuta aineistoa. Mielenkiintoiset yksityiskohdat valottavat Lapuan patruunatehtaan merkitystä sekä paikallisella tasolla että koko maan puolustuksen ja jopa
olympiamenestyksen kannalta.
Patronfabrikens museum presenterar Lappo pa-

tronfabriks (grundad 1923) historia och samtidigt industrialiseringens historia i Finland. Lappo patronfabriks museisamling omfattar fabrikens ursprungliga
maskiner, verktyg, produkter, fotografier och annat
material. Intressanta detaljer belyser fabrikens betydelse på såväl lokal nivå som för hela landets försvar
och till och med för Olympiaframgångar.

KULTTUURIKESKUS VANHA PAUKKU

Pyhälahden
valokuvaamomuseo

PYHÄLAHTI FOTOATELJÉMUSEUM
Pyhälahden valokuvaamomuseon hiljattain uudistettu näyttely kertoo Suomen ensimmäisen maaseutuvalokuvaamon taipaleesta. Pyhälahden valokuvaamo
toimi Lapualla vuosina 19001980, ja se oli aktiivinen lapualaisen elämän dokumentoija sekä studiokuvien taltioija. Valokuvaamon historian kautta avautuu myös
näkymä valokuvauksen historiaan ja eri tekniikoihin. Museon kokoelmat sisältävät noin 100 000 negatiivia ja valokuvaa sekä runsaasti valokuvaamon esineistöä.
Pyhälahti fotoateljémuseum skildrar tiden vid Fin-

lands första fotoateljé på landsbygden. Pyhälahti fotoateljé verkade i Lappo under tidsperioden 1900−1980
och dokumenterade aktivt livet i Lappo samt tog tillvara studiofotografier. Fotoateljéns historia öppnar även
för perspektiv på fotografiets historia och olika tekniker. Museets samlingar omfattar cirka 100 000 negativ
och fotografier och rikligt med fotoateljéföremål. Museets basutställning förnyades 2018.

Lapuanliikkeen
näyttely

UTSTÄLLNING OM LAPPORÖRELSEN
Lapuanliikkeestä kertova näyttely esittelee kom-

munisminvastaisen liikehdinnän historiaa Suomessa.
Lapuanliike sai alkusysäyksensä Lapualla marraskuussa 1929 tapahtuneesta kommunistinuorten kokouksen
hajottamisesta. Näyttely kuvaa Lapuanliikkeen vuosia
1929-1933.

Utställningen om Lapporörelsen visar den antikom-

munistiska rörelsens historia i Finland. Lapporörelsen
fick sin början i Lappo i november 1929 då en kommunistisk ungdomssamling upplöstes. Utställningen skildrar Lapporörelsen åren 1929−1933.
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Lyijylankaosaston
luova yhteisö ja
taiteilijaresidenssi

LYIJYLANKAOSASTO – KREATIVT KOLLEKTIV OCH KONSTNÄRSRESIDENS

Taidegalleriat

Lyijylankaosaston luova yhteisö eli lyijäri on yh-

KONSTGALLERIER

Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa on kaksi tai-

degalleriaa, Patruunagalleria ja Pohjanmaan valokuvakeskuksen galleria. Patruunagalleriassa esille pääsevät usein paikalliset ja alueelliset aktiiviset harrastaja- ja
ammattitaiteilijat. Valokuvakeskuksen galleriassa taas
nähdään ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä valokuvataidetta.

Kulturcentrum Vanha Paukku inhyser två konstgal-

lerier, Patrongalleriet och Österbottens fotocentrums
galleri. I Patrongalleriet presenteras ofta lokala och regionala aktiva hobby- och yrkeskonstnärer. Fotocentrets galleri visar aktuell nationell och internationell fotokonst.

teisöllinen taiteilijatila, joka sijaitsee Lapuan Taidemuseon vieressä entisessä lyijylankaosastossa. Lyijärillä
työskentelee paikallisia taiteilijoita sekä Vanhan Paukun taiteilijaresidenssin kansainvälisiä taiteilijoita. Tilassa pidetään noin kerran kuukaudessa Lyijylankaosaston
avoimet nyyttärit, joissa pääsee tapaamaan sen hetkisiä taiteilijaresidenssin asukkaita ja kuulemaan heidän
taiteestaan.

Det kreativa kollektivet Lyijylankaosasto ”lyijäri”

är en konstnärslokal intill Lappo Konstmuseum i den tidigare avdelningen för blytrådstillverkning. Här arbetar
lokala konstnärer samt internationella konstnärer vid
Vanha Paukkus konstnärsresidens. Ungefär en gång
per månad håller Lyijylankaosasto ett öppet knytkalas,
där allmänheten får träffa residenskonstnärerna och
höra om deras konst.

Kokouspalvelut ja juhlatilat
KONFERENSTJÄNSTER OCH FESTLOKALER
Kulttuurikeskus Vanha Paukku on mitä oivallisin

paikka kokouksille sekä ilahduttava miljöö niin pienille
kuin isoillekin juhlille. Suurin tila on Alajoki-sali, jossa on yli
200 istumapaikkaa. Makasiinin kokoustila taas soveltuu
pienemmille, alle 40 henkisille ryhmille. Alajoki-salin aula
on suosittu hääjuhlien ja syntymäpäivien viettopaikka.
Tarjoilut voi tilata kätevästi alueen omilta ravintoloilta.
Kysy lisää kokouspalveluista ja tilavuokrauksista. Vanhan Paukun myyntisihteeri auttaa sinua räätälöimään
juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokous- tai juhlapaketin. Puh. 044 4384 582, ruut.lehto@lapua.fi.
Tervetuloa Lapualle Kulttuurikeskus Vanhaan Paukkuun, järjestämme tilaisuutenne toiveidenne mukaisesti!

Kulturcentrum Vanha Paukku är en alldeles ypperlig plats för konferenser och en gemytlig miljö för både
små och stora fester. Det största utrymmet är Alajokisalen med plats för över 200 gäster. Magasinets konferenslokal passar däremot bättre för grupper med
färre än 40 personer. Alajoki-salens entréhall är populär vid firande av bröllop och födelsedagar. Servering
kan behändigt beställas från områdets restauranger.
Fråga mer om våra konferenstjänster och lokaluthyrning. Vanha Paukkus försäljningssekreterare hjälper
dig att skräddarsy ett konferens- eller festpaket anpassat för just dina behov. Tfn 044 4384 582, ruut.
lehto@lapua.fi.
Välkommen till Lappos Kulturcentrum Vanha Paukku
– vi ordnar ert evenemang utifrån era önskemål!

#PARASTA
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Lutinvintti

KONSTNÄRSATELJÉ LUTINVINTTI
Kuvanveistäjä Timo Suvannon ateljee. Avoinna sopi-

muksen mukaan.

Skulptören Timo Suvantos ateljé.

överenskommelse.

i

Kuortaneentie 1451

Öppet

enligt

050 590 6304

www.veistosateljeelutinvintti.com

Hemminki

TAIDEATELJEE • KONSTNÄRSATELJÉ

Vihtori Kosola

Panu Hemmingin surrealistisia ja pohjalaisaiheisia maalauksia esillä kotigalleriassa. Mahdollisuus tutustua taidemaalarin ateljeehen ja työskentelyyn. Vapaa pääsy.
Avoinna sopimuksen mukaan. Tilaustöinä muotokuvat ja
lahjataulut.
Panu Hemminkis surrealistiska målningar med österbottniska teman visas i hemgalleriet. Besökare kan bekanta sig med konstnärens ateljé och arbete. Fritt inträde. Öppet enligt överenskommelse. Porträtt och gåvotavlor som
beställningsarbeten.

KOTITALO • HEMGÅRD

Talo toimi jääkärien värväyspaikkana vuonna 1916 ja
vuoteen 1936 se oli keskeinen Lapuan liikkeen ja IKL:n
toiminnassa. Nykyään kirjakauppa.
Det var här jägarna sökte värvning år 1916 och fram till
år 1936 hade huset en viktig roll i Lapporörelsens och
IKL:s verksamhet. Är idag bokhandel.

i

Kosolankatu 1

i

Pihkamännyntie 3

040 553 3947

www.panuhemminki.fi

Alajoki

ALAJOKISLÄTTEN

Alajoen ainutlaatuinen lakeus houkuttelee nauttimaan jokivarren näkymistä niin patikoiden, pyöräillen kuin meloenkin.

Alajoki on kuuluisa latomaisemistaan ja harvinaisesta linnustostaan.

Alajokislättens unika landskap lockar besökaren att njuta av utsikten längs ån både vandrande, cyklande och

paddlande. Alajokilandskapet är känt för sina lador och sitt fågelliv som innefattar många sällsynta arter.
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Ränkimäki

TALOMUSEO • HEMORTSMUSEUM
Ränkimäen talomuseossa matkailija pääsee tutustu-

maan 1800-luvun lopun lapualaiseen talonpoikaiselämään. Kesäaikaan museolla järjestetään historiaa elävöittäviä tapahtumia. Suositut perinneleikit heinäkuussa.
I Ränkimäki hemortsmuseum kan man se hur bönder
bodde och levde i Lappo i slutet av 1800-talet. Sommartid
ordnas evenemang som levandegör historien på ett
intressant sätt. Populära traditionslekar i juli.

i

Lapuan tuomiokirkko

Ränkimäentie 6
LAPUA-SEURA RY

LAPPO DOMKYRKA
C. L. Engelin suunnittelema Lapuan tuomiokirkko on

rakennettu vuonna 1827. Kirkon vierellä on kellotapuli,
joka on Lapuan vanhin toiminnassa oleva julkinen rakennus. Lapuan tuomiokirkossa ovat Suomen suurimmat urut. Opas kesäisin.
Lappo domkyrka som ritats av C.L. Engel är byggd
år 1827. Bredvid kyrkan reser sig en klockstapel som
är Lappos äldsta fortfarande fungerande offentliga
byggnad. I Lappo domkyrka finns Finlands största orgel.
Guide sommartid.

i
Körttimuseo

Kirkkokatu 2
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi

Muut kirkot
Andra kyrkor

PIETISTMUSEUM

Suomalaista herännäisyyden historiaa ja nykypäivää

esittelevä museo Wanhan Karhunmäen päärakennuksen toisessa kerroksessa.
I huvudbyggnadens andra våning finns museet
för den finska pietismens historia och nutid, Wanha
Karhunmäki.

i

Karhunmäentie 923
www.wanhakarhunmaki.fi

(06) 437 7757

Kauhajärven kyläkirkko
KAUHAJÄRVI BYKYRKA
Kauhajärvi

Tiistenjoen kyläkirkko
TIISTENJOKI BYKYRKA
Tiistenjoki

Ortodoksinen rukoushuone
ORTODOXT BÖNEHUS

#PARASTA
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L

apua on monen maineikkaan design-yrityksen ja käsityöosaajan koti, joten
aikaa kannattaa varata myös putiikkien kiertämiseen ja aarreaittojen tutkimiseen. Uniikit tehtaanmyymälät ja erikoisliikkeet tarjoilevat laatua parhaaseen
hintaan. Tilamyymälöistä ja pikkupuodeista saat mukaasi kotimaisia herkkuja
sekä taidokkaita käsityötuotteita. Nälän yllättäessä paikalliset ravintolat ja
kahvilat kattavat pöydät koreiksi, ja majapaikaksesi voit valita modernin hotellin, perinteisen maalaistalon tai vaikkapa mökin lomakylästä.
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Ostokset,
ruoka ja
majoitus
SHOPPING, MAT OCH LOGI

M

ånga framstående designföretag och hantverkare har förlagt sin verksamhet till
Lappo. Det är alltså värt att reservera tid också för en besöksrunda i stadens många
och intressanta butiker och skattkammare. Fabriksbutikerna och specialaffärerna
erbjuder kvalitetsvaror till bra priser och gårdsbutikerna och småbodarna frestar
med inhemska delikatesser och högklassiga hantverksprodukter. Och när hungern
slår till sitter det fint med en god måltid i en lokal restaurang eller kaffe i ett mysigt café. Under
visiten kan du bo på modernt hotell, traditionell lantgård eller i semesterstuga.

#PARASTA
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Lapuan
Kankurit Oy
OUTLET
Lapuan Kankurit on Taito-Finlandia palkittu pellava-

ja villakutomo, jonka kudonta- ja materiaalitaitoja on hiottu huippuunsa vuosikymmeniä. Laaja valikoima kansainvälisiä huipputuotteita.
Lapuan Kankureille myönnettiin Ornamon pallo tunnustus vuonna 2017. Ornamon palloa jaetaan yritykselle
tunnustuksena esimerkillisestä taideteollisesta toiminnasta.

i

Linne- och ylleväveriet Lapuan Kankurit bjuder på

ett stort urval internationella topprodukter. Väveriet
har under årtionden finslipat sitt vävkunnande och sina
materialkunskaper och belönats med Taito-Finlandiapriset.
Vävföretaget Lapuan Kankurit tilldelades priset Ornamon pallo 2017. Ornamon pallo ges till företag som ett
erkännande för framstående konstindustriell verksamhet.
VANHAN PAUKUN
ALUEELLA
VID VANHA PAUKKU
KATSO SIVU 21 SE SIDAN

Kauppakatu 23 (Vanha Paukku)
www.lapuankankurit.fi

050 527 5728

VANHAN PAUKUN
ALUEELLA
VID VANHA PAUKKU
KATSO SIVU 21 SE SIDAN

Museokauppa
Paukun Puoti

Koivutex

MUSEIAFFÄR PAUKUN PUOTI

Koivutex-matot ovat avainlipputuotteita. Matot ovat
helposti imuroitavia, tiiviskudontaisia ja rakenteeltaan
pölyä keräämättömiä, materiaalina kierrätyspuuvilla ja
uutuutena villamatto, saatavana koko 200 x 300 cm.

Museokauppa Paukun Puoti Lapuan Taidemuseon
yhteydessä tarjoaa Lapuan ja lähialueen kädentaitajien
tuotteita sekä Vanhaan Paukkuun, taidemuseoon ja sen
näyttelyihin liittyviä tuotteita.
Museibutiken Paukun Puoti invid Lappo konstmuseum
erbjuder produkter av hantverkare från Lappo med omnejd samt produkter som anknyter till Vanha Paukku och
konstmuseet och dess utställningar.

i
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Kauppakatu 23 (Lapuan Taidemuseo/Lappo Konstmuseum)
www.paukunpuoti.fi

(06) 438 4520

Koivutex-mattor är nyckelflaggaprodukter. Mattorna

är enkla att dammsuga, tätvävda och med en textur
som inte samlar damm. Materialet är återvunnen bomull, nyhet ullmatta, finns i storlek 200 x 300 cm.

i

Teollisuustie 15
www.koivutex.fi

info@koivutex.fi
050 575 9763

Shopping, mat och logi

Woodnotes
OUTLET

Kansainvälisesti tunnetun designyritys Woodnotesin tehtaanmyymälästä löydät paperinarun luonnollisen kauneuden inspiroimina valmistettuja sisustustuotteita.
I internationellt kända designföretaget Woodnotes fabriksbutik kan du köpa inredningsprodukter som
inspirerats av papperssnörets naturliga skönhet.

i

Lintukoto

Teollisuustie 2
www.woodnotes.fi

PIHAPUISTO • GÅRDSPARK

Oman keramiikkamalliston lisäksi kauniissa myymä-

lässä sisustustuotteita. Pihapuistossa ihania ideoita ja
oivalluksia. Kaukametsän juhlatila vuokrattavissa eri tilaisuuksiin. Ryhmien kahvitukset tilauksesta.

Förutom en egen keramikkollektion har den vackra
butiken även inredningsartiklar. Gårdspark med härliga
idéer och uppslag. Kaukametsäs festlokal kan hyras
för olika evenemang. Kaffeservering för grupper på
beställning.

i

Vasunmäentie 351

www.lintukoto.fi

050 560 3079

Annala

Mummadesign

TEHTAANMYYMÄLÄ • FABRIKSBUTIK

SHOP & ATELJÉ

Skandinaaviseen sisustukseen sopivat, ajattomat
designkankaat saatavilla Annalan kutomon yhteydessä olevasta tehtaanmyymälästä, Villa Cafe & Shopista.

Tekstiilimuotoilija Niina Koivusalon käsinpainetut
pellavatuotteet pohjalaisella designilla kotiin ja vaatetukseen.

Tidlösa designtyger som passar den skandinaviska
inredningsstilen tillhandahålls i fabriksbutiken Villa Cafe
& Shop som finns i anknytning till väveriet Annala.

Textilformgivare Niina Koivusalos handtryckta
linneprodukter i österbottnisk design, både klädesplagg
och föremål till hemmet.

i

Karhunmäentie 948
www.mummadesign.com

040 772 1698

i

#PARASTA

Lankilantie 90
www.annala.fi

(06) 433 8043
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Marian Talli
Seurustelu- ja ruokaravintola, 100 asiakaspaikkaa,

joka päivä lounas seisovasta pöydästä, A-oikeudet, à la
carte ruokia. Myös pitopalvelu.

Sällskaps- och matrestaurang, plats för 100 gäster.
Lunch varje dag från stående bord. A-rättigheter, à la
carte rätter. Även catering.

i

Puistotie 3

(06) 433 2402

www.ravintolamariantalli.fi

Lapuahovi
HOTELLI-RAVINTOLA • HOTELL-RESTAURANG
Hotelli-ravintola Lapuan keskustassa. 33 huonetta, 74
vuodepaikkaa, saunaosasto, kokoustiloja, ruokaravintola
pub, aulabaari ja terassi. Asiakaspaikkoja 150-200. Myös
majoituspaketteja.
Hotell-restaurang i centrum av Lappo. 33 rum, 74
bäddplatser, bastuavdelning, konferenslokaler, matrestaurang, pub, lobbybar och terrass. 150-200 platser för gäster. Även logipaket.

i

Puistotie 2

lapuahovi@netikka.fi

www.lapuahovi.fi

(06) 433 7300

Tex Wilder
Lapuahovin A´la Carte ja seurusteluravintola. Toimii
myös pubina viikonloppuisin. Asiakaspaikkoja 46, lisäksi
kesäterassi.
Lapuahovi A´la Carte och restaurang för gemytligt
umgänge. Fungerar även som pub på veckoslut. Har 46
kundplatser och en sommarterrass.

Iso Prässi

i

RAVINTOLA • RESTAURANG
arkisin kello 10.30–14.00, muulloin ruokailua tilauksesta.
Upea miljöö juhliin ja tapahtumiin. Asiakaspaikkoja 70.
Café/lunchrestaurang i Vanha Paukku, lunch vardagar
klockan 10.30–14.00, övriga tider serveras måltider
enligt beställning. Elegant miljö, perfekt för fester och
evenemang. 70 kundplatser.

i
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www.vanhapaukku.fi

lapuahovi@netikka.fi

www.texwilder.fi

(06) 433 7300

Tinjamiini

Kahvila/lounasravintola Vanhassa Paukussa, lounas

(06) 438 4308 / 040 411 6601

Puistotie 2

Lapuahovin lounas- ja tilausravintola. Lounas nou-

topöydästä. Juhlat, kokoukset. Asiakaspaikkoja 150
Lapuahovi

lunch-

och

beställningsrestaurang.

Lunchbuffé. Fester, konferenser. Plats för 150 gäster.

i

Puistotie 2

lapuahovi@netikka.fi

www.texwilder.fi

(06) 433 7300

Shopping, mat och logi

i

Mallaskuun Panimo

Panimoravintola

TEHTAANMYYMÄLÄ • FABRIKSBUTIK

RAVINTOLA • RESTAURANG

Mallaskuun Panimon yhteydessä myymälä pullollaan
erikoisoluita moneen makuun! Oluet ovat suomalaisista raaka-aineista käsityönä valmistettuja tuotteita. Eri
kokoisille ryhmille järjestämme panimokierroksia, jossa
mahdollisuus myös oluenmaisteluun. Mallaskuun Panimolta saat myös tilattua oluet omalla etiketillä tai personoidulla pakkauksella. Myymälä avoinna to-pe 12-17, la
12-14. Juhannusviikosta koulujen alkuun ma-pe 10-17.
Mallaskuun Panimos butik är fylld med specialöl för
många olika smaker! Ölen är hantverksmässigt tillverkade av inhemska råvaror. Guidade turer runt bryggeriet ordnas för grupper, med möjlighet till ölprovning.
Hos Mallaskuun Panimo kan du också beställa öl med
din egen etikett eller en personifierad förpackning. Butiken är öppen to−fre 12−17, lö 12−14. Från midsommarveckan till skolstarten må−fre 10−17.

Mallaskuun Panimoravintolassa,

Siiriläntie 261

ravintola@mallaskuu.fi

www.mallaskuunpanimo.fi

044 9787 001

Vanhan Paukun
alueella, tarjolla paikallisten käsityöoluiden lisäksi lounas
arkisin klo 11.00-14.00. Viikonloppuisin auki pe-la klo 1801. Tilausruokailut 20-50 hengen ryhmille sekä kokoustila. Toimii mahtavana juhlapaikkana idyllistä ympäristöä
ja ainutlaatuista terassia myöten. Mahdollista varata ravintola viikolla yksityiskäyttöön esim. yrityksen edustustilaisuuksiin.
Bryggerirestaurangen Mallaskuun Panimoravintola

invid Kulturcentrum Vanha Paukku serverar lokalt
hantverksöl och lunch vardagar kl. 11.00−14.00. Veckoslut
öppet fre−lö kl. 18−01. Beställningsmat för grupper på
20−50 personer samt möteslokal. Den idylliska miljön och
den unika terrassen gör att stället passar ypperligt för
festliga evenemang. Man kan även boka restaurangen
för privatbruk t.ex. företags representationstillställningar.

i

Kauppakatu 23

ravintola@mallaskuu.fi

www.mallaskuunpanimo.fi

044 243 8596

Honkimetsän herkku
Pito- ja juhlapalvelu Honkimetsän Herkku tarjoaa
catering-palveluja sekä omissa tiloissaan Lapualla
että muualla Etelä-Pohjanmaan alueella. Tilauksesta
räätälöidyt menut sekä kahvipöydän suolaiset ja makeat herkut asiakkaan toiveiden pohjalta.
Catering- och festservice Honkimetsän Herkku

erbjuder cateringtjänster i såväl egna lokaler i Lappo
som på andra håll i Södra Österbotten. Skräddarsydda
menyer på beställning samt salta och söta bakverk till
kaffebordet utifrån kundens önskemål.

i
#PARASTA

Metsäkiventie 2

045 256 6860

www.lapuangrilli.fi
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Wanha
Karhunmäki
Vapaa-ajankeskus,

jossa kokoontumistiloja
jopa 250 hengelle. Majoitus, tilausruokailut, kokoustilat, ohjelmapalvelut. Saunatilat, kylpytynnyri sekä grillikota. Körttimuseo ja lahjapuoti.
Fritidscenter med möteslokaler för upp till
250 personer. Logi, beställningsmåltider,
möteslokaler, programtjänster. Bastu, badtunna
och grillkåta. Pietistmuseet Körttimuseo och
presentbutik.

i

Karhunmäentie 923

(06) 437 7757

www.wanhakarhunmaki.fi

Seurakuntaopisto
– Lapuan
kristillisen
opiston kampus
FÖRSAMLINGSINSTITUTET – LAPPO
KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAS CAMPUS
Viihtyisät tilat erilaisiin tilaisuuksiin jokiran-

tamaisemissa Lapuan keskustan tuntumassa.
Majoituspalvelun käytössä 42 kahden hengen
huonetta, joissa wc + suihku. Opistolla saunat ja
takkahuone sekä korkeatasoiset kokous- ja koulutustilat.
Trivsamma lokaler för olika evenemang vid
ån nära Lappo centrum. Inkvarteringsservice
omfattande 42 dubbelrum med wc + dusch.
Institutet har bastu och gillestuga samt
högklassiga konferens- och utbildningslokaler.
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i

Siiriläntie 11-13

(06) 433 9200

www.seurakuntaopisto.fi
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Pikaruokailupaikat ja kahvilat
Snabbmatställen och Caféer
Aarlan kahvila/leipomo

AARLAS CAFÉ OCH BAGERI
Kauppakatu 3
(06) 433 1182

Café & Shop Villa Annala
Lankilantie 90
www.annala.fi

(06) 433 8043

Hietalan Kioski-Grilli

HIETALA KIOSK-GRILL
Härsiläntie 28
(06) 438 7103

Peräkangas

Hyväskä

MAATILAMATKAILU • LANTGÅRDSTURISM
Mökkimajoitus, savusauna ja kylpytynnyri.
Stuglogi, rökbastu och badtunna.

i

Ojutkankaantie 321

Kesäkahvila Nukkeruusu

+358 50 350 1623

www.maatilamatkailuperakangas.com

Tiisijärven Lomamökit

Lapuan Grilli

Kauppatori
(06) 433 2072
www.lapuangrilli.fi

Roke Burger
Rolls

Mökkikyläntie 11, 62185 Mäki-Paavola
040 487 6053, (06) 437 7225

Kustaa Tiitun tie 2
(06) 433 9500

www.pohjanmaalta.com/tiisijarven-lomamokit

Simpsiön mökkikylä
Simpsiön mökit
SIMPSIÖ STUGBY

i

SOMMARCAFÉ NUKKERUUSU
Siiriläntie 3
040 411 6601

Asemakatu 3
(06) 438 8222
www.rokeburger.fi

TIISIJÄRVI SEMESTERBY

i

kahvila/leipomo / café och bageri
Puistotie 2
(06) 433 2821
www.hyvaska.fi

Simpsiö

Pizzeriat ja etniset ravintolat
Pizzerior och etniska restauranger

Casa Grande
Kauppakatu 6

www.casagrandelapua.fi

044 9767 288

info@simpsionmokit.fi
www.simpsionmokit.fi

044 755 7070

Elma
Poutuntie 4

(06) 438 7383

www.pizzeriaelma.com

pizza@pizzeriaelma.com

Kiina Panda
Asemakatu 1

Yökerho
Nattklubb
Bar & Nightclub Oscar
Oskarinkatu 10

(06) 4331 196

Ravintola Kiina Panda

Kotipizza
Poutuntie 4

020 771 6367

www.kotipizza fi

Tawan

Bar Oscar

Poutuntie 4

#PARASTA

044 915 1353

Ravintola Tawan
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Tapahtumat

Tapahtu
Kobrat Lapua (Korisliiga) koripallo-ottelut
• www.kobrat.fi
1.2.-22.3.

Kaunotar ja hirviö
• www.teatterilapua.fi

23.2.

Lakeuden laajakuvafestivaali
• www.pova.fi

18.5.

Lakeus kukkii Jokilaakson matkailupuutarhassa
• www.jokilaaksonmatkailupuutarha.fi

Koko kesä

Lapuan Virkiän Naisten Superpesis kesäkausi
• www.virkiapesis.fi

7.-9.6.

Pesäpallon F-G -ikäisten Etenee-leiri

14.-15.6.

Hengellisen musiikin festivaali Vanhassa Paukussa

kesä-heinäkuu Kesää Kauppakadulla -tapahtumaillat
heinäkuu

Perinneleikit Ränkimäen talomuseolla

heinäkuu

Gasoline Meeting & Swap Meet -autotapahtuma

26.-27.7.

Vanhan Paukun Festivaali
• www.vpf.fi

26.-27.7.

Lapuan Kankureitten myyntipäivät

17.-18.8.

Nuorten SM-moniottelut

28.9.

Kekrimarkkinat Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa

23.-24.11.

Joulunavausmessut

31.12.

Uudenvuodenaaton tapahtuma Vanhassa Paukussa
Teatterit:
• larvateatteri.fi

• teatterilapua.fi

• biomarilyn.com

Katso ajankohtaiset tapahtumat ja näyttelyt
Aktuella evenemang och utställningar

visitlapua.fi

Muutokset mahdollisia / Ändringar möjliga
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Evenemang

umat 2019
EVENEMANG

Opastuksia Lapuan
kaupungin alueella:
Ryhmille (min. 15 henkilöä) kaupunki tarjoaa ilmaisen
1,5 h:n opastuksen tilattaessa ryhmäretkituote (ryhmällä
oma linja-auto).

GUIDNING I LAPPO STAD:
Staden bjuder på 1,5 timme gratis guidning för grupper
(min. 15 personer) vid beställning av grupputflyktsprodukt
(gruppen har egen buss).

Ilmaiset opastetut kierrokset:
• hautausmaaopastukset:
maanantaisin 24.6 - 5.8.2019 klo 19.00.
Kesto 1 h 30 min
• ke 10.7.2019 kävelykierros Lapuan keskustassa.
Kesto 1h 30 min
• ke 17.7.2019 linja-auto-opastus Lapuan
keskustan alueella. Kesto 1h 30 min

Lapuan
matkailuoppaat
LAPPO STADS
TURISTGUIDER

järjestävät opastusta
Lapuan kaupungin alueella.
Ordnar guidning inom
stadens område.

Lapuan kaupungin matkailutoimisto
LAPPO STADS TURISTBYRÅ
Kauppakatu 23
www.lapua.fi

#PARASTA

(06) 438 4582
info@lapua.fi
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Kartta

2

3
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Karta

LAPUA
INFO
1

Kulttuurikeskus Vanha Paukku
Kulturcentrum Vanha Paukku

2

Jokilaakson matkailupuutarha
Jokilaakso turistträdgård

3

Simpsiön hiihtokeskus
Simpsiö skidcenter

Lapua • Lappo

1

#PARASTA
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Palveleva painomaailma

Näy, löydy ja
vaikuta!
Mainostoimisto Riima – Monipuoliset palvelut
nykyaikaiseen markkinointiviestintään.

www.riima.fi

Viisas
ostaa läheltä
www.varisisustus.fi
varisisustus@netikka.fi

Seinäjoki • (06) 4210 210 • seinajoki@tukkutalo.fi
Jyväskylä • (06) 450 5000 • jyvaskyla@tukkutalo.fi

#PARASTA
#LAPUA

Tauko on aina paikallaan!

ABC Burgerit
joka makuun

Runsas
salaattipöytä

Noutopöydässä
maittavaa arkiruokaa
joka päivä
- myös ryhmille!

Á la carte
-listalla monipuolinen valikoima

www.abcasemat.fi
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ABC Jalasjärvi
ABC Kauhajoki
ABC Seinäjoki
Lähi-ABC Alajärvi
Lähi-ABC Alavus

Lähi-ABC Ilmajoki
Lähi-ABC Kristiinankaupunki
Lähi-ABC Lapua
Lähi-ABC Teuva
Lähi-ABC Ähtäri

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE
LAPUA • Kustaa Tiitun tie 2 • (06) 438 8144

Leipomon myymälä
Pitkäkuja 11
Auki
ma – to 9 – 15
pe 9 – 14

TAPAA EUROOPAN POHJOISIMMAT

PANDAT

JA MUUT ZOON ASUKIT

Suomen ensimmäinen luonnonmukainen eläinpuisto
Liput, majoitus, tapahtumat ja ajankohtaiset tarjoukset: AHTARIZOO.FI

SEMESTERÄVENTYR I DIN SMAK

Lapuan kaupungin matkailutoimisto / Lappo stads turistinformation:
Kauppakatu 23, p./t. (06) 438 4582, www.visitlapua.fi, info@lapua.fi

